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paÖ er harla aríSandi livörri þjuS, að þekkja lil hlýtar land ^aS sem hún hýr í, og

ástand sjálfrar sín í öllu tilliti; en þaS getur hún því aS eins, að rétt og greinileg lýsíng á

landinu og þjóðinni liafí verið samin og sett á hœkur, er sídan komi í alnienníngs hendiu'*

Vér íslendíngar höfum ekki liíngað til eignast neitt þesskonar rit um land vort og sjálfa

oss, því þaS sern ritaS heílr veriS í þessari grein, er víða á dreif í bókum og bréfa-

söfnum, og mundi ekki heldur hrökkva mikið til nákvæmrar lýsíngar á landihu og þjóðinni,

þótt það værí allt komiS á einn stað.

Deild hins íslenzka bókmenta-félags í Kaupmannahöfn hefir ásett sér að bæta

úr þessu eptir mœtti, og hefir í því skini falið oss á hendur fyrst um sinn, að safna öllum

skírslum, er vér getum fengið, fornum og nýiun, til njTrar og nákvæmrar lýsíngar á ís-

landi, er síSan verði samin og prentuð á kostnaS félagsins. Vér höfum allan vilja til aS

leysa þetta starf sem bezt af hendi; en oss getur þá aS eins auSnast þaS, aS landar vorir,

er vér leitum upplj'sínga hjá, bregSist sem bezt undir það, hvörr með öðrum. Vér leyfum

oss nú aS senda ySur fyrirspurnabréf, samhljóSa þeim, er vér jafnframt sendum öllum

próföstum og pi'cstum á landinu, og erum þess fullöruggír, aS þér auðsj'niS félagi voru og

oss þá góSvild, að svara spumíngum' vorum sem bezt og greinilegast
,

að svo miklu leiti

sem þær geta átt viS yðar prestsumdæmi
,
og sjáið ekki í fyrirhöfnina, sem raunar er tölu-

verS, en lítiS heldur á hitt, aS félagi voru cr þaS 'egi fyrrnefnd Ij'síng á íslandi

aS verSa svo skír og áreiðanleg, sem vér gjarnan vildum.

Endist j^Sur ekki liiS næsta sumai’ til aS svara spurníngum voram eins vel og þér

munduS kjósa, biSjuin vér ,ySur að senda oss seinna þaS sem á brestur, og lcggjum vér á

ySar vald, hvört þér viljiS heldur svara beint áfram hvörri spumíngu fyrir sig, eSur semja

sjálfir Ij^síngu á prestsumdœmi jSar, og hafa þá svo mikla liliSsjón af spurníngum vorum,

sem viS verSur komiS
,
en senda oss síSan þessa lj'''síngu eins fljótt og orSiS getur. Og svo

þér getiS hérumbil séS hvörnig skipulag bókarinnar muni verSa, og raSað svo niSur eptir

því efninu í sóknarlýsíngu ySar, leyfum vér oss aS nefna hin helztu atriði hennar, í þeirri

röS, sem oss finnst þau egi að verða, og deild félags vors í Kaupmannahöfn hefir 'látiS

sér vel líka.

\

I.

1 . AfstaSa og stærd landsins. 4.

2. Landslag (Orographie)

Fjallaskipan
,

(fjallgarSar
,

einstök fjö]],

hálsar og heiSar, o. s. frv.)

HéröS og dalir, strandir, nes og ej-ar,

Eldfjöll, eldgos, jarSbrunar, hraun.

Um uppkomu og myndun landsins.

3. Haf og vötn.

HafiS.

Flóar, firSir og víkur.

Um uppsprettur (livörnig vatn spreltur

af jörSu).
^

Rennandi vatn

,

StöSuvötn,

Hverir og laugar

,

Ölkeldur. 6.

VeSráttufar og loptslag.

Vindar

,

Regn (skriður, jarSíbll),

Snjór (snjóflóS),

Jöklar

,

Hafís,

Hiti og kuldi,

Segulmagn
, (

Rafurmagn (skruggnr, hrœvar eldur),

Loptsjónir (norSurljós, stjörnuhrap, víg

ahnettir, o. S. frv.)

Frá auðæfum náttúrunnar:
I

jarSvcrar (steinar, málmar, o. s. frv.),

jurllr,

dýr.

Frá kynferðl og eðlisfari þjóðarinna}’.



n.

1. Landsbyg'S, allt í frá landnámatíS,

2. Læknísdæmi.

3. Veraldleg skipan, allt, í frá landnámatíð.

'

4. Andleg' skipan, allt í frá landnámatíS,

III.

A. Uppruni og forlög þjoðarinnar, (almennt

yfirlit.)

B. J)jó8arlýsíng.

I. Líkamleg efni:

1. BjargræSisvegir

,

2 Kunnátta og liandiðnii’ (Industrie)^

3. Kaupverzlan,

4. íþróttir.

II. Andleg efni;

1. Mál,

2. Bókmentir,

3. Listir.

4. Siðferði.

5. Trúarbrögð.

C. Landstjórnarsagan,

1. StjórnarlögTin (Forfalning).

2. Stjórnarathæfi (Fo7'valtnmr/),

a. veraldlegt

,

b. andlegt,-

Af þessu yfirliti sjáið þér félag vort ætlast til að bók þessi verði býsna yfirgrips-

mikil. J)ab er nú aS miklu leiti komið undii’ góðvild yðar og annarra, sem vér höfum

orSið að mæða með fyrirspurnum vorum, bvört hún getur á sínum tíma orðið svo af hendi

,
leyst, að hún verði félagi voru og fósturjörðu til ga^ns og sóma, og öllum, innlendum

sem útlendum íslands \dnum til nytsamlegs fróðleiks og skcmtunar.

í umboði hins íslenzka bókmentafélags deildar

Kaupmannahöfn þann 30ta d. Apríl-mán. 1839,

Fínnur Magniisson. Jónas HalIgTÍmsson Konráðr Gjíslason.

Brynjólfur Pjetursson. Jón ISíguréTsson.

Til

Herra

}


